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NISKIE WIBRACJE

u Małe modele

Trymery Quantum Flex

®

Elastyczność, która zmienia zasady gry.
• Wydajność: lżejszy i szybszy poprawia wydajność cięcia
• Pomysłowość: nowa konstrukcja zapewnia większą trwałość
niż kiedykolwiek wcześniej
• Elastyczność: pasuje do każdej instalacji silnika Bettcher

Whizard® Innowacja firmy Bettcher

Większa moc … większa elastyczność.
Kiedy ludzie mówią, że nowe trymery Quantum Flex® firmy Bettcher zmieniają rzeczywistość
w przetwórstwie mięsnym, to nie tylko słowa. Dowodzą tego testy praktyczne prowadzone w
czasie rzeczywistym w zakładach przetwórczych!

Ulepszone Ostrze /
interfejs obudowy ostrza
Nasz nowy interfejs ostrza / obudow
zapewnia płynniejszą pracę urządzenia.
• Opatentowane podwójne
powierzchnie nośne zapewniają
wiodącą w branży trwałość – nawet
przy wyższej prędkości.
• Zwiększona wydajność wynika z
opatentowanej kontrukcji, która rozkłada
obciążenia robocze na większej
powierzchni – nawet gdy zmniejsza się
obciążenie wywierane przez zębatkę na
ostrze i powierzchnie nośne obudowy.

Szybka wymiana ostrzy
Z trymerami Quantum Flex, zmiana ostrza
nigdy nie była szybsza ani łatwiejsza.

Unikalna konstrukcja
wyposażona w „mechanizm
krzywkowy” otwiera
obudowę zapewniając
szybki dostęp do
ostrza.

2. Wykonaj ćwierć
obrotu krzywki aby
zamknąć, dokręć
ponownie śruby, i wszystko
gotowe. Proste!

Wynik :
Lepsza wydajność cięcia wraz z
mierzalną poprawą wydajności we
wszystkich zastosowaniach!

1. Po prostu poluzuj dwie śruby mocujące. Ćwierć
obrotu krzywki powoduje otwarcie obudowy w celu
szybkiej wymiany ostrza.

Precyzyjne usuwanie i czyszczenie kości za
pomocą małych trymerów Quantum Flex jest
łatwiejsze i bardziej efektywne niż kiedykolwiek!

Model na każdą potrzebę

Wybierz jeden z następujących
małych modeli Quantum Flex, aby
obsłużyć szeroką gamę wysokowydajnych aplikacji cięcia:
u X350 • X360

Zwiększona prędkość ostrza
Przekładnia rękojeści Quantum Flex zapewnia natychmiastowe zwiększenie
wydajności, prowadząc do zwiększenia wydajności w wielu zastosowaniach.
Dzięki naszym małym modelom uzyskasz większe prędkości ostrzy wynoszące
25% lub więcej w porównaniu do poprzednich naszych najlepszych modeli.

Łatwa rekonfiguracja narzędzi
Wspólne elementy ramy Małe trymery
Quantum Flex sprawiają, że zmiana konfiguracji narzędzi jest również bardzo
prosta.
• Jedyne różnice między modelami
trymerów to ostrze, obudowa ostrza
i pokrywa – wszystko inne jest takie
samo.
• Dodaj lub odejmij ogranicznik
głębokości i dowolny mały model
trymera można przekształcić na inny
mały model obejmujący maksymalnie
cztery elementy.

Uzyskaj więcej za mniej!
Jakby inne ważne zalety trymerów
Quantum Flex firmy Bettcher nie były
wystarczające kolejną dużą zaletą, którą
zapewniamy są części eksploatacyjne,
których żywotność jest znacznie dłuższa.
Testy na zakładach to potwierdzają.

Oto wynik:

W porównaniu do innych trymerów na
rynku dzisiaj, Quantum Flex zapewnia
to, co najlepsze na świecie — lepsza
produktywność i trwałość w bardziej
przystępnej cenie!

u X440 Proste ostrza
u X500 • X500A • X505
u X620 • X620A • X625

Możliwość dostosowania
do dowolnego silnika
Nie ma potrzeby wymiany istniejących silników Bettcher w celu uzyskania potężnych
korzyści płynących z nowego Trymery
Quantum Flex®. Ich wszechstronna konstrukcja oznacza że każdy trymer można
bezpiecznie przymocować do dowolnego
silnika: UN-84, seria II Silnik UltraDrive®
lub Whizard Quantum®.
Zgadza się! Z trymerami Quantum Flex
zyskasz wygodę i elastyczność, jak nigdy
dotąd – oraz niższe koszty początkowe,
gdy będziesz gotowy na uaktualnienie
swojego systemu cięcia.

Zobacz je w pracy!
Trymery Quantum Flex zostały zaprojektowane i dostarczone przez Bettcher –
światowego lidera w dziedzinie cięcia –
i oparte na wieloletnich badaniach i
rygorystycznych testach praktycznych.
Odwiedź bettcher.com/pl/QF, aby
zobaczyć klipy wideo trymerów Quantum
Flex w pracy. Lub skontaktuj się z naszymi
specjalistami ds. Produkcji pod numerem
+48 61 8800 181, aby dowiedzieć się
więcej o tym, jak te wszechstronne nowe
produkty poprawiają wydajność cięcia,
jednocześnie kontrolując wydatki na sprzęt!
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